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Endereço de e-mail: 
 

ortopediaoncologica@chuc.min-saude.pt 

Unidade de Internamento  

… Se cair deve 
Tem dúvidas? 

 
CONTACTE-NOS 

VALORIZE A SEGURANÇA  

NA SUA CASA,  

PREVINA-SE! 

Serviço de Ortopedia Oncológica 

PREVENÇÃO DE 
QUEDAS NO 

DOMICÍLIO   Tentar levantar-se lentamente, 

no caso de Não sentir dor, ton-

turas, náuseas ou outros sinto-

mas.  

 Se sentir uma dor muito inten-

sa, localizada e não conseguir 

mexer-se: 

NÃO DEVE TENTAR  

LEVANTAR-SE! 

 Nesse caso, deve pedir assis-
tência médica e tentar manter-
se quente até chegar ajuda. 
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 Utilize sempre os corrimões para subir e 

descer degraus; 

 Mantenha o chão limpo e seco; 

 Retire do chão de sua casa todos os ta-

petes (coloque antiderrapantes ou fixe-

os ao chão); 

 Procure sentar-se numa cadeira firme, 

alta e com braços de apoio, para o aju-

dar a levantar e a sentar-se; 

 Use sapatos bem ajustados e com solas 

antiderrapantes;  

 Evite usar chinelos; 

 Tenha ao seu alcance os números de 

telefone do seu médico, familiar ou ami-

gos para alguma emergência; 

 Coloque iluminação extra nos locais da 

casa de maior risco de queda; 

 Coloque os móveis de modo a que não 

impeçam a circulação; 

 Se usa auxiliares de marcha 

(canadianas, andarilho, cadeira de ro-

das) deve verificar periodicamente as 

condições de segurança. 

 

 

—————————— PREVENÇÃO DE QUEDAS NO DOMICÍLIO —————————— 

 
Sabia que... 

 

Como pode prevenir? 

Com o avançar da idade há diminuição da 

visão, da audição, da força muscular, do tem-

po de reação e do equilíbrio, aumentando as-

sim o risco de queda.  

Em cada ano, uma em cada três pessoas ido-

sas sofre um acidente dentro de casa. Nas 

pessoas idosas, os acidentes são essencial-

mente devidos a quedas. 

 

As quedas podem ser prevenidas 

fazendo pequenos ajustes na casa e no estilo 

de vida. 

 

MAS… 

 

A sua casa deverá ser um lar seguro! 

Reduza os riscos! 

 Quando se quiser levantar faça-o lenta-

mente: sente-se primeiro na borda da ca-

ma; aguarde uns minutos e, só depois é 

que se deverá levantar; 

 Utilize luzes noturnas para o auxiliar a 

orientar-se, caso tenha necessidade de 

se levantar de noite. 

 Prefira o polibã e coloque um assento 

fixo; 

 Coloque barras de apoio nas zonas de 

maior risco (junto da sanita, lavatório e da 

banheira) nos quais se pode apoiar em 

segurança; 

 Use elevadores de sanita que fazem com 

que o assento fique mais alto, facilitando 

o levantar e o sentar; 

 Coloque um tapete antiderrapante no fun-

do da banheira/polibã. 

 Coloque os objetos/alimentos/

equipamentos mais frequentemente uti-

lizados numa zona de fácil acesso. 

Na Casa de Banho... 

Na sua Casa... 

Na Cozinha... 

No Quarto... 


